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Wat een snertweer!

Dat voedt 
Ze zijn enorm voedzaam hoor, die groene 
prehistorische balletjes, verstopt in een peul. 
Erwten behoren tot de categorie peulvruch-
ten en zijn goed gevuld met koolhydraten, 
proteïnen (eiwitten), uiteenlopende vitaminen 
en mineralen en verschillende polyfenolen. 
Polyfenolen zijn chemische verbindingen die 

in planten voorkomen en die met succes de 
strijd aangaan met de vernietigende vrije 
radicalen in ons lichaam. Een opmerkelijk 
kenmerk van erwten is dat ze boorde-

vol proteïnen en vezels zitten. 
Proteïnen en vezels zijn 

uitstekende helpers 
voor wat betreft het in 
balans houden van 
de bloedsuikerspie-
gel, waardoor onbe-
dwingbare eetbuien 
– snoepbuien – beter

voorkomen kunnen 
worden. Heel handig zo 

aan het begin van het jaar 
waarbij pogingen tot ‘afvallen’ en 

‘niet snoepen’ weer veelvuldig onder-
nomen worden. 

In een jaargetijde waarin veel van ons 
lichaam gevergd wordt, vormt een bord 
erwtensoep een stevige, versterkende 
hap. Zowel als hoofdmaaltijd als in de 

“Wat een snertweer!” Waarschijnlijk heb je deze 
zin de laatste drie maanden best wel een aantal 
keer – of meer – uitgesproken. En misschien heb 
je wel net zoveel keer – of meer – gezegd: “Wéér 
snert!” Bij de een betekent het dan “Wéér snert, 
gátver!” en bij de ander “Wéér snert, lékker!”. 
Maar hoe je er ook tegenaan kijkt, bij de donkere 
dagen hoort traditiegetrouw nu eenmaal dat 
bekende bakkie: erwtensoep!

Of vind je het juist lekker?

Erwten – en ook andere peulvruchten – hebben een gunstige invloed 
op het cholesterolniveau; ze streven naar een juiste balans. Het ‘slechte 

cholesterol’ gaat omlaag en het ‘goede’ gaat omhoog.

Wat een snertweer!

Echt een snertrecept! 
Elke familie heeft zo haar eigen perfecte 
recept voor erwtensoep. Het ene recept kan 
boordevol verschillende ingrediënten zitten, 
waar het andere juist uitblinkt in eenvoud. 
Eén gemene deler zullen ze in ieder geval 
hebben: de erwt.

Ingrediënten
• 500 gram spliterwten
•  2 - 2,5 liter water (afhankelijk van hoe dik je 

de soep wilt hebben)
• 2 schouderkarbonades
• 100 gram magere spekreepjes
•  750 gram soepgroenten voor erwtensoep 

(knolselderij, prei, wortelen, ui) – indien 
je heel veel zin hebt om in de keuken te 
staan, mag je ook gerust zelf al je groen-
ten snijden. Wij houden het echter bij een 
voorgesneden versie…

• 1 rookworst
• 7 Maggi bouillonblokjes (kleine vierkante)
•  3 laurierblaadjes, 10 pimentkorrels
• zout, cayennepeper, kurkuma
•  theefilter (deze zakjes worden gewoonlijk 

voor ‘losse thee’ gebruikt)

Bereidingswijze
Doe de spliterwten, het water en de karbo-
nades in een soeppan. Kruimel daar twee 
bouillonblokjes boven en strooi er wat zout, 
cayennepeper en kurkuma bij. Kneus de 
laurierblaadjes en doe ze met de pimentkor-
rels in een theefilter en knoop die dicht. Dit 
kruidenzakje doe je ook in het water. Zet de 
pan op het vuur en draai zodra het water 
kookt het vuur op de laagste stand. Na zo’n 
45 minuten haal je de karbonades uit de pan 
en leg je ze op de snijplank. 
Ondertussen bak je de spekjes in eigen vet 
gaar (níet krokant) en doe je ze in de soep-
pan. Verkruimel nog twee bouillonblokjes 
boven de pan, strooi er rijkelijk kurkuma 
bij en nog een beetje cayennepeper. Door 
peper toe te voegen, worden de heilzame 
eigenschappen van kurkuma beter door het 
lichaam opgenomen. Kurkuma wordt al sinds 

oudsher gebruikt vanwege de goede invloed 
op de lever en de spijsvertering. Cayenne-
peper zelf is overigens ook een superkruid; 
het is een echte hartevriend, o.a. stimulerend 
voor hart en bloedsomloop. En maak je niet 
druk om de mild bittere smaak van kurkuma. 
Die vervaagt door de sterke smaak van de 
spliterwten. Wanneer de spliterwten uit elkaar 
beginnen te vallen, doe je de soepgroenten 
bij het geheel met nog twee bouillonblokjes. 
Of je het laatste bouillonblokje nog gebruikt 
of eventueel nog wat zout, kun je bepalen 
door af en toe even te proeven. Wanneer de 
soepgroenten wat zacht geworden zijn, doe 
je de inmiddels in kleine stukjes gesneden 
karbonades er weer bij. Laat alles lekker op 
een laag vuurtje verder pruttelen tot de split-
erwten en de soepgroenten helemaal zacht 
zijn. Als laatste voeg je dan nog in plakjes 
gesneden rookworst toe. Klaar!

Traditioneel wordt bij de soep roggebrood 
met katenspek geserveerd.

Soms moet je een beetje ‘out of the box’ denken, 
moet eigenaar Laurens ten Bergen van cafetaria 
‘t Pelkhuisje in Winterswijk gedacht hebben. 
In oktober 2013 haalde hij het nieuws met zijn 
nieuwkomer op het patatmenu. Geen mayonaise, 
satésaus, curry of ketchup over de vers gebak-
ken patatjes, maar gewoon een goede schep 
snert. Het schijnt verrassend lekker te zijn en is in 
ieder geval… het proberen waard!  
www.pelkhuisje.nl

Patatje snert

TIP!

vorm van een tussendoortje (bijvoorbeeld na 
een uitwaaiwandeling over het strand, tijdens 
het winkelen of op de bank bij het kijken van 
een dvdtje op zo’n fijne ‘binnenblijfdag’ in het 
weekend).

Gespleten  
persoonlijkheid?
Wanneer van een gedroogde erwt de huid 
wordt verwijderd, valt het balletje uiteen in 
twee helften. Voilà, de spliterwt is geboren. 
En laten dit nu net de erwten zijn die bij het 
bereiden van erwtensoep gebruikt worden. En 
nee, het is niet zo dat spliterwten niet deugen; 
ze zijn nog steeds van hetzelfde geweldige 
karakter, maar gaan gewoonweg gehalveerd 
door het leven. Niets mis mee dus. Sterker 
nog, hun gespleten gedaante verkort de 
kooktijd!

 Oma’s uit de vorige eeuw en holbewoners van nóg langer geleden, 
konden hun pannen met soep uren en uren en uren op het vuur laten 

staan. In de 21ste eeuw gaat het er veelal anders, sneller, aan toe: zodra 
de erwten zodanig zacht geworden zijn dat je ze – op hun kleur na – niet 

meer herkent, gaat het vuur uit en zijn we er klaar mee.

Erwtensoep is als een diesel.  
De soep heeft even de tijd nodig 
– een dag – om pas écht goed 
op gang te komen. De smaken 
komen dan volledig tot hun recht 
en de structuur zal de gewenste 
dikte bereikt hebben. Mmmmm, 

lekker hoor!
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